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Hledá se Šarmantní osobnost
roku. Hlasovat můžete i vy!

pátek 3. února 2012

BALET GISELLE
S MICHALEM ŠTÍPOU

Český rozhlas Hradec Králové také letos
nabízí čtenářům Deníku možnost,
aby vybrali z desítky nominovaných
tu nejšarmantnější osobnost společenského
a kulturního života.
Anketa
Východní Čechy – Jeden z nejúspěšnějších projektů Českého rozhlasu Hradec Králové,
celostátní anketa nazvaná
Šarmantní osobnost roku, letos vstoupila už do šestnáctého ročníku. A zájem rozhlasových posluchačů i čtenářů
Deníku, kteří mají možnost
nominovat svoje favority do
širokého výběru, rok od roku
stoupá.

Kouzlo i moudrost
Autorka projektu a šéfredaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková už v závěru loňského
roku vyzvala posluchače ve
svém pravidelném nedělním
magazínu Šarm, aby napsali
jména osobností společenského a kulturního života, kterým nechybí kouzlo, přitažlivost, moudrost a šarm a zasloužily by si již šestnáctý titul Šarmantní osobnost roku.

Výběr z deseti
„Během tří měsíců přišlo nepřeberné množství tipů, od
osobností známých až po jména méně známá,“ říká Lada
Klokočníková. „Kromě herců
a zpěváků se objevila i jména
lékařů, vědců, politiků a dalších výjimečných lidí. Na zá-

kladě největšího počtu hlasů
pak vznikl začátkem ledna
žebříček deseti nejšarmantnějších, z nichž nakonec – hlasováním posluchačů a čtenářů – vzejde vítěz.“

Ceny pro vás
Chcete-li také letos zasáhnout
do konečného pořadí vítězů
ankety, vystřihněte kupon u
tohoto článku a křížkem
označte JEDNU z nominovaných osobností. Kupon pak do
konce března pošlete nebo doručte na adresu Český rozhlas
Havlíčkova 292, 50101 Hradec
Králové.
Každý týden v nedělním
magazínu o životním stylu,
který vysílá Český rozhlas
Hradec Králové po jedenácté
hodině na frekvencích 90,5,
95,3 pro Královéhradecko a
96,5 pro Rychnovsko, můžete
za svůj hlas vyhrát knihu, hudební album nebo jinou pozornost. Dalších deset hodnotných cen (například zájezdy, hifi věž nebo dárkové
balíčky) bude čekat na své výherce na slavnostním galavečeru v sále Filharmonie Hradec Králové.

Vyhlášení vítězů
Jméno vítěze šestnáctého ročníku celostátní ankety Českého rozhlasu Hradec Králové
Šarmantní osobnost roku za-

MIMOŘÁDNOU PŘÍLEŽITOST vidět jeden z nejslavnějších
baletů, nádhernou Giselle, čeká na královéhradecké publikum v sobotu 10. března. V sále Filharmonie Hradec Králové
jej uvede umělecká agentura Emma operní pěvkyně Emy
Hubáčkové. Diváci se mohou těšit na romantický balet Giselle v nastudování Národního divadla Praha a baletu Státní
opery Praha se sólisty Michalem Štípou a Nikol Márovou.
Michal Štípa (na snímku) v roce 2005 získal za roli Alberta
v baletu Giselle Cenu Thálie. Vstupenky na představení můžete zakoupit na www.hkpoint.cz, v Galerii Barbara v hradecké Střelecké ulici a v Informačních centrech v Hradci
Králové. Foto: archiv pořadatele

zní ve středu 9. května v sále
Filharmonie Hradec Králové.
„Kromě
nominovaných
osobností pozveme i vítěze
minulých ročníků,“ dodává
Lada Klokočníková. „Byli mezi nimi například moderátor
Marek Eben, herec a scenárista Zdeněk Svěrák, právník Miroslav Antl, politik
Václav Fischer, zpěvačka He-

lena Vondráčková, režisér
Zdeněk Troška, herec Vladimír Čech, dále Květa Fialová,
Marie Rottrová, Jiřina Jirásková, Karel Gott, Hana Maciuchová, Jana Štěpánková a
loňská vítězka herečka Eliška
Balzerová, která letošnímu
vítězi předá hlavní cenu –
nádherné keramické Zlaté
slunce.“
(lk, fri)

Blíží se dvacátý mediální ples
Hradec Králové – V sobotu 25.
února se uskuteční jubilejní
dvacátý mediální ples, který
pořádá Deník, Český rozhlas
Hradec Králové a Kongresové
centrum Aldis. Jeho prostory
budou patřit bohatému programu: těšte se na Vladimíra

Hrona, MTC Krok, Olgu Lounovou, Big Band Českého rozhlasu s Ilonou Csákovou a řadu dalších hostů. Vstupenky
jsou k mání v inzertní kanceláři Deníku v hradecké Švehlově ulici a v Infocentru na Gočárově třídě.
(fri)

